
fila 1 din 6 

 

H O T Ă R Â R E A nr.12-85/18 

cu privire la desemnarea câștigătorilor concursului anunțat   

pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror în procuratura teritorială 

 

7 iunie 2018                                                                                  municipiul Chişinău  

 

Examinând subiectul privind desemnarea învingătorilor concursului anunțat 

prin Hotărârea nr.12-81/18 din 24.05.2018 pentru ocuparea unor funcții vacante de 

procuror în procuratura teritorială, audiind informația prezentată de către domnul 

Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La data de 24.05.2018, prin Hotărârea nr.12-81/18, Consiliul Superior al 

Procurorilor a anunțat concurs între candidații la funcțiile vacante de procuror înscriși 

la data de 24.05.2018 în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, 

fiind vizate următoarele funcții vacante de procuror în procuratura teritorială:  

Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Comrat (2 unități), oficiul Ceadîr-Lunga (2 

unități), oficiul Vulcănești (1 unitate);  Procuratura municipiului Chișinău (5 unități 

permanente și 4 unități vacante provizoriu – 28.01.2021; 11.07.2020; 19.08.2020; 

07.11.2020); Procuratura municipiului Bălți (4 unități); Procuratura raionului 

Basarabeasca (2 unități permanente și 1 unitate vacantă provizoriu – 

15.06.2020.2020); Procuratura raionului Cahul (2 unități); Procuratura raionului 

Căușeni (1 unitate vacantă provizoriu - 28.02.2021); Procuratura raionului Cantemir 

(2 unități); Procuratura raionului Călărași (1 unitate); Procuratura raionului Criuleni 

(1 unitate vacantă provizoriu - 29.06.2020); Procuratura raionului Dubăsari (1 

unitate vacantă provizoriu - 01.04.2020); Procuratura raionului Dondușeni (1 

unitate); Procuratura raionului Drochia (1 unitate); Procuratura raionului Florești (1 

unitate permanentă și 1 unitate vacantă provizoriu - 11.01.2020); Procuratura 

raionului Hîncești (1 unitate vacantă provizoriu -  15.05.2019);  Procuratura 

raionului Ocnița (2 unități); Procuratura raionului Orhei (1 unitate vacantă 

provizoriu -  08.02.2021); Procuratura raionului Soroca (2 unități); Procuratura 

raionului Sîngerei (1 unitate); Procuratura raionului Ungheni (2 unități). 

Consiliul Superior al Procurorilor reține că la data de 05.06.2018 a fost 

convocată ședința pentru candidații la concursul pentru numirea pe post enunțat 

supra, în vederea alegerii funcțiilor vacante potrivit regulilor stabilite în pct.pct.8.17-

8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor. 

Urmare a derulării exercițiului de formulare verbală în ședința de referință a 

alegerii făcute, a fost consemnată  lista opțiunilor exprimate de către fiecare candidat, 

circumstanțele desfășurării evenimentului fiind reflectate în procesul-verbal 

corespunzător. 

În această ordine de idei, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a 

prezentat Consiliului procesul-verbal întocmit, pentru a analiza situația stabilită în 

raport cu funcțiile scoase la concurs și întrunirea condițiilor de compatibilitate. 

Pentru a asigura diligența și corectitudinea procedurilor ce țin de concursul 

pentru numirea pe post, având în vedere competențele sale în procesul de selecție și 
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carieră a procurorilor, Consiliul a analizat informațiile prezentate cu acest prilej și a 

verificat toate circumstanțele aferente. 

Astfel, în ședința Consiliului au fost confirmate opțiunile exprimate de către 

candidații la funcția de procuror, în următoarea ordine: 

 
Nr. de 
ordine 

Numele și prenumele 
candidatului 
 

Punctajul final Funcția vacantă  de procuror pentru care 
candidatul a exprimat opțiunea 

1.  ȘLICARI Ion 112,4 Procuratura mun.Chișinău 

2.  COSTIȘANU Felicia 108,2 Procuratura raionului Criuleni 

(funcție vacantă provizoriu- 29.06.2020) 
3.  ȘABAN Marcel 107,7 Procuratura mun.Chișinău 

4.  MÎNDRESCU Maria 107,2 Procuratura mun.Chișinău 

5.  POPESCU Constantin 107,2 Procuratura mun.Chișinău 

6.  MÎȚU Felicia 106,4 Procuratura mun.Chișinău 

7.  COPECIUC Marina 105,7 Procuratura mun.Chișinău 

(funcție vacantă provizoriu-28.01.2021 ) 
8.  JÎMBEI Daniel  104,6 Procuratura mun.Chișinău 

(funcție vacantă provizoriu-07.11.2020 ) 
9.  CAPCELEA Ala  103,9 Procuratura mun.Chișinău 

(funcție vacantă provizoriu- 19.08.2020) 
10.  LAZARI Cristina 102,2 Procuratura raionului Orhei 

(funcție vacantă provizoriu- 08.02.2021) 
11.  COTOROBAI Dmitrii 101,8 Procuratura mun.Chișinău 

(funcție vacantă provizoriu-11.07.2020 ) 
12.  CAPMARI Alexandru  101,7 Procuratura raionului Hîncești 

(funcție vacantă provizoriu- 15.05.2019) 
13.  MORCOV Alexandru 101,6 Procuratura raionului Călărași 

14.  PRISĂCARU Stanislav 101,5 Procuratura raionului Dubăsari 

 (funcție vacantă provizoriu- 01.04.2020) 
15.  CONOVAL Doina 100,7 Procuratura raionului Ungheni 

  
16.  DRAGUȚAN Liviu 99,2 Procuratura raionului Soroca 

 
17.  NEAMȚU Marian 99 Procuratura raionului Ungheni 

 
18.  IURCU Iurie 97,8 Procuratura raionului Soroca 

 
19.  GORBAN Rada 97,5 Procuratura raionului Ocnița 

 
20.  CHIRPII Carina 97,1 Procuratura mun.Bălți 

 
21.  CORNEA Alexandr 96,9 Procuratura  mun.Bălți 

 
22.  ROBU Gheorghe 93,2 Procuratura mun.Bălți 

23.  GRAUR Gheorghe 91,1 Procuratura mun.Bălți 
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 Candidații la funcția de procuror, care au exprimat opțiuni pentru funcții de 

procuror vacante provizoriu, și-au manfestat acordul pentru acceptarea acestora în 

condițiile nominalizate. 

Totodată, Consiliul relevă că, potrivit informațiilor înregistrate, candidatul la 

funcția de procuror  Roman Chihai a depus cerere scrisă prin care a solicitat să fie 

exclus din lista candidaților la funcțiile vacante de procuror a Registrului candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante, invocând motive de ordin familial pentru 

argumentarea opțiunii sale. 

Pe cale de consecință, excluderea acestui candidat din Registrul candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante s-a bazat, de drept, pe prevederile pct.8.12 lit.a) 

din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, care au fost aplicate în mod 

corespunzător. 

În partea ce ține de aplicarea la acest concurs a candidaților Alexandru Bratuțel 

și Sergiu Gumeniță, Consiliul reține aspectele relevante derulării concursului în speță. 

Astfel, în cadrul ședinței din 05.06.2018, convocată de Aparatul Consiliului 

pentru alegerea de către candidați a funcțiilor vacante, Alexandru Bratuțel a formulat 

verbal, în ordinea descrescătoare a preferințelor, opțiuni pentru funcțiile de procuror 

în Procuratura municipiului Chișinău, Procuratura raionului Hîncești, Procuratura 

raionului Criuleni sau Procuratura raionului Orhei. 

Candidatul Alexandru Bratuțel a optat și prin cerere pentru excluderea sa din 

Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, nefiind de acord să-și 

exprime opțiunea pentru alte funcții vacante anunțate la concurs disponibile de a fi 

alese. 

În altă ordine de idei, aferent descrierii poziției candidatului Sergiu Gumeniță 

cu privire la acest concurs, Consiliul reține că acesta a depus cerere prin e-mail, în 

care a notat opțiunile sale în ordinea descrescătoare a preferințelor, solicitând 

funcțiile de procuror în Procuratura mun.Chișinău, atât cele permanente cât și cele 

vacante provizoriu. 

Prin aceeași cerere, candidatul Sergiu Gumeniță a refuzat să își exprime 

opțiunea pentru alte funcții scoase la concurs, invocând motive familiale în acest 

sens. 

Consiliul consemnează că, potrivit regulilor stabilite, candidații pentru funcția 

de procuror își aleg funcțiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a punctajului 

obținut. 

Respectiv, la momentul exprimării opțiunilor indicate de către candidații 

Alexandru Bratuțel și Sergiu Gumeniță, funcțiile alese de către aceștia nu erau 

disponibile, fiind selectate de către candidații care dețin un punctaj total mai mare. 

În aceste condiții, Consiliul notează că în cazul candidaților Alexandru Bratuțel 

și Sergiu Gumeniță, soluția ce se impune potrivit exigențelor legale este excluderea 

lor din Registru, în baza prevederilor pct.pct.8.12, 8.15, 8.17 din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor și, având în vedere aceste circumstanțe, Consiliul 

va proceda în consecință, fiind dispusă excluderea lor din lista nominalizată. 

 Totodată, candidatul Alexandru Pulbere a depus cerere prin care a solicitat 

amânarea examinării opțiunii sale pentru numirea pe post în funcția de procuror în 

Procuratura raionului Sîngerei, invocând imposibilitatea participării la ședința 

Consiliului. 
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Pe cale de consecință, având în vedere dubiile rezonabile care intervin cu 

referință la fermitatea opțiunii formulate de către candidatul Alexandru Pulbere, 

pentru a asigura respectarea deplină și echidistantă a drepturilor  aferente procedurii 

de angajare, Consiliul se află în imposibilitate de a se pronunța cu referință la 

alegerea funcției pentru care optează acest candidat. 

Din aceste motive, Consiliul va amâna soluționarea subiectului privind 

propunerea numirii pe post, în cadrul prezentului concurs, a candidatului  Alexandru 

Pulbere, situație care nu afectează dreptul la opțiune a altor candidați, ne-existând 

interferențe din perspectiva poziției, în ordine descrescătoare, a punctajului total 

obținut de către acesta.      

  Evaluând rezultatele concursului, astfel după cum au fost descrise supra,  în 

temeiul prevederilor art.19 alin.(1), art.20 alin.(1) și (2), art.21, art.22, art.24 alin.(1), 

(5) și (6), art.70 alin.(1) lit.g), art.77 și art.79 din Legea cu privire la Procuratură, 

pct.pct.8.12 lit.h), 8.17- 8.19 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

Consiliul Superior al Procurorilor  -  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A propune Procurorului General numirea pe post, în baza concursului 

demarat prin Hotărârea nr.12-81/18 din 24.05.2018, a următorilor candidați pentru 

funcția de procuror: 

- domnul Ion Șlicari - în funcția de procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

- domnul Marcel Șaban - în funcția de procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

- doamna Maria Mîndrescu - în funcția de procuror în Procuratura 

mun.Chișinău;  

- domnul Constantin Popescu - în funcția de procuror în Procuratura 

mun.Chișinău; 

- doamna Felicia Mîțu - în funcția de procuror în Procuratura mun.Chișinău; 

- doamna Marina Copeciuc - în funcția de procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău, vacantă provizoriu până la data de 28.01.2021 inclusiv; 

- domnul Daniel Jîmbei - în funcția  de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău, vacantă provizoriu până la data de 07.11.2020 inclusiv; 

- doamna Ala Capcelea - în funcția de procuror în Procuratura municipiului 

Chișinău, vacantă provizoriu până la data de 19.08.2020 inclusiv; 

- domnul Dmitrii Cotorobai - în funcția de procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău, vacantă provizoriu până la data de 11.07.2020 inclusiv; 

- doamna Cristina Lazari - în funcția de procuror în Procuratura raionului 

Orhei vacantă provizoriu până la data de 08.02.2021 inclusiv; 

- domnul Alexandru Capmari - în funcția  de procuror în Procuratura 

raionului Hîncești, vacantă provizoriu până la data de 15.05.2019 inclusiv; 

- domnul Alexandru Morcov - în funcția  de procuror în Procuratura raionului 

Călărași; 

- domnul Stanislav Prisăcaru - în funcția  de procuror în Procuratura raionului 

Dubăsari, vacantă provizoriu până la data de 01.04.2020 inclusiv; 

- doamna Felicia Costișanu - în funcția de procuror în Procuratura raionului 

Criuleni, vacantă provizoriu până la data de 29.06.2020 inclusiv; 
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- domnul Marian Neamțu - în funcția  de procuror în Procuratura raionului 

Ungheni; 

- doamna Doina Conoval - în funcția  de procuror în Procuratura raionului 

Ungheni; 

- doamna Carina Chirpii - în funcția  de procuror în Procuratura mun.Bălți; 

- domnul Gheorghe Robu - în funcția  de procuror în Procuratura mun.Bălți; 

- domnul Gheorghe Graur - în funcția  de procuror în Procuratura mun.Bălți; 

- domnul Alexandr Cornea - în funcția  de procuror în Procuratura mun.Bălți; 

- doamna Rada Gorban - în funcția  de procuror în Procuratura raionului 

Ocnița; 

- domnul Liviu Draguțan - în funcția  de procuror în Procuratura raionului 

Soroca; 

- domnul Iurie Iurcu - în funcția  de procuror în Procuratura raionului Soroca. 

 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor administrative corespunzătoare numirii în funcție a candidaților la 

funcția de procuror potrivit mențiunilor din pct.1 al hotărârii. 

 
 

3. A exclude pe candidații Alexandru Bratuțel și Sergiu Gumeniță din Registrul 

candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, conform temeiurilor descrise în 

partea motivatoare a prezentei hotărâri. 

 

4. A amâna soluționarea subiectului privind propunerea numirii pe post, în 

cadrul prezentului concurs, a candidatului  Alexandru Pulbere. 

 
 

          5. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul 

Hotărâri. 
 

  6.  Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea 

Supremă de Justiţie, în temeiul art.79 din  Legea cu  privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016. 

 

 Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

 

1 Eduard HARUNJEN  

 

absent 

2 Victoria IFTODI 

  

absentă 

3 Victor MICU  

 

semnat 

4 Inga FURTUNĂ  

 

semnat 

5 Andrei ROȘCA  

 

semnat 
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6 Adrian BORDIANU  

 

semnat 

7 Constantin ȘUȘU  

 

semnat 

8 Lilia MĂRGINEANU  

 

semnat 

9 Ion GUCEAC  

 

semnat 

10 Dumitru PULBERE  

 

semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                 Angela MOTUZOC 

 




